
Priser, exkl moms, inkl standardinstallation
Toshiba-Modell 1 inomhusdel 2 inomhusdelar 3 inomhusdelar 4 inomhusdelar 5 inomhusdelar

RAS 25 G2AVP-ND 16.800 kr

RAS 35 G2AVP-ND 19.600 kr

RAS 2M18 S3AV-E 30.800 kr

RAS 3M26 S3AV-E 49.000 kr

RAS 4M27 S3AV-E 59.000 kr

RAS 5M34 S3AV-E 72.900 kr

Priser Praktikertjänst

Standardinstallation
• Behovsanalys: Kylbehovsberäkning och dimensionering samt underlag för installation utförs på plats vid 

behov.

• Kylinstallation: Komplett kylteknisk installation utföres enligt köldmediakungörelsen. En håltagning med 
eftertätning och dragning av kylkopparrör med isolering. Placering av aggregaten samt rördragning 
enligt gjord överenskommelse. Igångkörning, intrimning samt instruktion för berörd personal. Montering 
av utomhusdel på väggstativ med vibrationsdämpare max 1 m från marken. Montering av arbetsbrytare. 
Grovstädning.

• Resa/Bil: 100 km radie från Vuabs kontor. 6 m rördragning/inomhusdel med fall inklusive täckning med 
plastkanal inne och ute. 

• Kondensavledning: sker med självfall.

• Automatisk återstart: Aggregaten är utrustade med automatik för återstart efter eventuella strömavbrott.

• Köldmediakontroll: Lagenlig köldmediakontroll tillsammans med dokumentation utföres vid installationstill-
fället.

I pris ingår ej
• Vinterutrustning för värmedrift

• Eltekniska arbeten

• Håltagningar utöver standardinstallation

• Externa entreprenadkostnader såsom t.ex. bygg, målning, tätning eller håltagning

• Kondensvattenpump

• Fraktkostnader.

• Gällande mervärdesskatter

Garanti
2 års materialgaranti med fritt servicearbete för fabrikationsfel
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Utdrag ur avtalsvillkor



Kontrollavtal, 1 kontroll/år (ingår ej i ramavtal)

1 inomhusdel 2 inomhusdelar 3 inomhusdelar 4 inomhusdelar 5 inomhusdelar

1.925 kr 1.925 kr + 900 kr 1.925 kr + 1.800 kr 1.925 kr + 2.700 kr 1.925 kr + 3.600 kr

Erbjudande Kontrollavtal, Praktikertjänst
Priser gäller fr o m 2018-03-01 vid nyinstallation av aggregat eller nytecknande av kontrollavtal. 

En vägginomhusdel 1.925 kr, följande vägginomhusdelar 900 kr/st.

Vad ingår:
• Funktionskontroll
• Rengöring av innerdel/innerdelar
• Läcksökning
• Kontroll utomhusdel
• Köldmediarapport (dokument skickas separat)

Varför:
• Verkningsgraden försämras väsentligt om rengöring/

service inte genomförs.
• Driftsäkerheten försämras om rengöring/service inte 

genomförs 
• Livslängden förkortas om rengöring/service inte 

genomförs
• Lagkrav fr o m 2017-01-01 för alla aggregat som 

innehåller motsvarande 5 ton CO2-e eller mer.

Beställning Kontrollavtal Aggregatförteckning Pris Placering
Datum Medlemsnr PTJ Serienr, id 1 Placering

Företag Org nr Serienr, id 2 Placering

Utdelningsadress Postummer och ort Serienr, id 3 Placering

Kontaktperson, beställare Telefonnr Serienr, id 4 Placering

E-post Serienr, id 5 Placering

Ort och datum

Underskrift, beställare

Summa: kr, exkl moms
Namnförtydligande
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Skickas till: Vuab, Kemistvägen 2, 183 79 Täby eller via E-post: info@vuab.se

Beställning Kontrollavtal PTJ 180315
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